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ELŐ TERJESZTÉS 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2019.  december  16-i  ülésére 

Tárgy: Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
Előterjesztő: Sätly Balázs Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Készítette: Czira Éva Szervezési és Képviselő Iroda irodavezető 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés el fogadásához egyszerű többség szükséges. 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) rendelkezései alapján a polgármestert, alpolgármestereket, valamennyi önkormányzati 
képviselőt, továbbá a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagját megválasztásától 
számított harminc napon belül vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. 

A  törvényi rendelkezések értelmében a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 
valamint gyermekének (a továbbiakban: hozzátartozó) az Mötv. melléklete szerinti 
vagyonnyilatkozatát. 

A  leadott vagyonnyilatkozatokat a Szervezési és Képviselő Irodája nyilvántartásba vette, amelynek 
alapján megállapítható, hogy vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos törvényi kötelezettségének a 
Képviselő-testület valamennyi képviselője, illetve a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő 
tagjai a megadott határidőn belül eleget tett.  A 2019.  november 28-ai Képviselő-testületi ülésen 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottságba megválasztott egy-egy nem képviselő bizottsági tag 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határideje még nem járt le. 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Bizottság fogadja el az előterjesztésben foglalt 
beszámolót. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában Tisztelt Bizottság jogosult dönteni. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs, pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

Az Mötv.  39.  §  (1)  bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt 
követően minden év január -jétől számított  30  napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az 
önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. 
Az Mötv.  72.  §  (4)  bekezdése értelmében a polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az 
önkormányzati képviselőre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. 
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Az Mötv.  79.  §  (2)  bekezdés szerint a polgármester jogállására vonatkozó szabályokat az 
alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell. 

Az Mötv.  57.  §  (1)  bekezdése értelmében a nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a 
bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  számú mellékletének pontja szerint a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, kezelésével és 
őrzésével, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 

Határozati javaslat 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesterek, valamennyi önkormányzati képviselő, 
továbbá a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjainak az alakuló ülést követö 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló beszámolót. 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Képviselő i Iroda 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon közzé kell tenni 

Budapest, 2019  december  10. 
Sätly Balázs 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
elnöke 
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